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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje technice zatáčení osobních vozidel a běžných řidičů. Práce zkoumá 

chování vozidel a řidičů při průjezdu zatáčkou, jízdě vpřed a jízdě vzad. Cílem práce je 

analyzovat techniku zatáčení vozidel a běžných řidičů a získaná data aplikovat do simulačních 

programů pro analýzu silničních nehod. Jednotlivými cíli práce jsou teoreticky popsat danou 

problematiku a experimentálně ověřit parametry poloměrů, úhlů a časového průběhu zatáčení 

různých vozidel a běžných řidičů při jízdě vpřed a vzad za srovnatelných podmínek a popsat 

vzájemné souvislosti. 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with the turning technique of cars and common drivers. The thesis 

examines the behavior of vehicles and drivers when cornering, forward and reverse driving. 

The aim of the thesis is to analyze the technique of turning vehicles and common drivers and 

apply the acquired data to simulation programs for road accident analysis. The individual aims 

of the thesis are theoretical description of the given problem and experimental verification of 

the parameters of radii, angles and time course of turning of different vehicles and common 

drivers in forward and reverse driving under comparable conditions and to describe mutual 

relations. 
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ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá technikou zatáčení osobních vozidel a běžných řidičů 

v závislosti na natočení volantu a kol, rychlosti a dráze.  

Práce je rozdělena na šest hlavních kapitol. V první kapitole jsou představeny části 

podvozku, především mechanismy řízení osobních vozidel a stabilita vozidla. Další kapitola 

popisuje techniku zatáčení a lidské aspekty, které ovlivňují řízení a zatáčení řidičů v osobních 

vozidlech. Seznámíme se také se specializací analýzy silničních nehod a základy simulačních 

programů, které jsou využity pro aplikování získaných dat z měření. Dále jsou uvedeny lidské 

aspekty. 

Experimentální část se zaměřuje na samotné měření na vybrané skupině osobních 

vozidel a běžných řidičů. Nejprve jsou popsány subjekty měření, především parametry 

vybraných vozidel, použitá měřící zařízení, statické měření, dále popis drah pro jízdu vpřed a 

vzad a celková analýza naměřených dat. 

Získaná data z měření se aplikují do simulačních programů pro analýzu silničních nehod 

jako je Virtual Crash a PC Crash, tzn. simulace měřených podmínek. 

Poslední částí je zhodnocení veškerých naměřených údajů aplikovaných do simulačních 

programů a současně formulace doporučení pro znalecké posuzování zatáčení vozidel, které 

pak mohou využívat v konkrétních případech analýz silničních nehod. 

CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat techniku zatáčení vozidel a běžných 

řidičů a získaná data aplikovat do simulačních programů pro analýzu silničních nehod. 

Jednotlivými cíli práce jsou teoreticky popsat danou problematiku a experimentálně ověřit 

parametry poloměrů, úhlů a časového průběhu zatáčení různých vozidel a běžných řidičů při 

jízdě vpřed a vzad za srovnatelných podmínek a popsat vzájemné souvislosti. 
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1 PODVOZEK 

Podvozek je velmi důležitou konstrukční částí vozidla v případě této diplomové práce, 

protože výrazně ovlivňuje techniku zatáčení vozidla, dynamiku jízdy a stabilitu vozidla. 

1.1 Prvky podvozku 

Mezi prvky podvozku patří řízení, zavěšení kol, kola a pneumatiky, brzdy a pérování. 

Jednotlivé prvky podvozku ovlivňují dynamiku a bezpečnost jízdy vozidla. 

Zavěšení kol vytváří spojení mezi karoserií a koly, tím zachycuje hnací, brzdové a boční 

síly. Při propružení náprav se geometrie kol mírně změní, tím se dosáhne vyšší bezpečnosti 

komfortu jízdy. Nápravy rozlišujeme na tuhé, polotuhé nápravy a na nezávislé zavěšené kol. 

[4] 

1.1.1 Tuhé nápravy 

U tuhých náprav jsou obě kola spojena přímo a nedochází u nich ke změně sbíhavosti a 

odklonu (menší otěr pneumatik) při rovnoměrném ohýbání a roztahování pružných částí. Pokud 

vozidlo přejede překážku, která je na jedné straně, dojde k odklonu kol a nakloní se celá 

náprava. Tuhou nápravu dále členíme na: 

• tuhá náprava s integrovanou rozvodovkou a panhardskou tyčí, 

• tuhá náprava s odděleným pohonem (náprava de Dion), 

• tuhá náprava jako řízená náprava (s listovou pružinou). [1], [4] 

 

Obr. 1 Tuhá náprava s panhardskou tyčí [17]  
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1.1.2 Polotuhé nápravy 

Polotuhá náprava se často objevuje jako zadní náprava u vozidel s pohonem předních 

kol. Nosník náprav, který napevno spojuje kola, umožňuje určitý navzájem nezávislý pohyb. 

Při rovnoměrném ohnutí pružných částí se chovají jako tuhé nápravy, jako nezávislé zavěšení 

kol se chovají při nerovnoměrném stlačení. Mezi polotuhé nápravy patří spřažená náprava, u 

níž jsou zadní kola zavěšena na podélných ramenech, ta jsou svařena s příčným nosníkem 

z pružinové oceli. [1], [4] 

 

Obr. 2 Spřažená náprava [17] 

1.1.3 Nezávislé zavěšení kol 

U nezávislého zavěšení kol se kola při pružení navzájem neovlivňují. Hmota 

neodpružených částí se udržuje malá. U předních kol se využívá dvou příčných ramen, nápravy 

s více rameny, nápravy McPherson s příčnými rameny. U zadních kol – podélná výkyvná 

ramena, šikmá rameny, víceprvkové zavěšení (více ramen). [1], [4] 

 

Obr. 3 Náprava McPherson [17] 
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Obr. 4 Kinematické schéma víceprvkové nápravy [17] 

1.2 Geometrie 

Odklon kola – odchýlení střední roviny kola od roviny kolmé k vozovce, vytváří axiální 

sílu, která zatěžuje ložiska kola, tím se zabraňuje kmitání. 

Příklon rejdové osy – sklon rejdové osy vůči rovině vozidla kolmé k vozovce, způsobuje 

nadzvednutí přední části vozu při natočení rejdových kol a vlivem zatížení přední nápravy se 

vytvoří vratný moment pro zpětné natočení kol do přímého směru 

Sdružený (součtový) úhel – odklon kola a příklon rejdové osy, velikost úhlu zůstává při 

seřízení neměnná, příklon rejdové osy je menší tím, čím je odklon kola větší a naopak. 

Poloměr rejdu – rameno, na nějž působí třecí síla mezi kolem a vozovkou, vzdálenost 

osy stopy kola od průsečíku prodloužené rejdové osy s vozovkou, pozitivní/negativní/nulový 

poloměr rejdu. 

Záklon (předklon) rejdové osy – úhel svírající rejdová osa a kolmice k vozovce v rovině 

rovnoběžné s podélnou rovinou vozidla, záklon a příklon současně ovlivňují vratný moment 

působící na kola v rejdu, stabilizující kola v přímém směru a zabraňující kmitání kola. 

Sbíhavost – rozdíl vzdáleností mezi vnitřními okraji ráfku kol v přímém směru. 

Diferenční úhel – velikost úhlu se měří při natočení vnitřního kola do rejdu o 20°, nutné 

u kontroly lichoběžníku řízení, projeví se, když je např. ohnutá řídící páka nebo spojovací tyč. 

Volant a hřídel volantu – bezpečnostní volanty a hřídele volantu. [4], [20]  

1.3 Řízení 

Účelem řízení je natočit kola do rejdu a změnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu 

rejdových kol při průjezdu zatáčkou a dostatečně zvětšit silový moment pro ovládání rejdových 

kol. Ovládací prvek – volant je umístěn v kabině řidiče, na rejdové nápravě jsou části 
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provádějící vlastní natáčení kol do rejdu. Převodné části přenášející pohyb z volantu na řídící 

části jsou na rámu a mezi rámem a řídící nápravou. [1] 

Hlavními částmi řízení ve vozidle jsou volant, převodka řízení, páka spojovací (řídící 

tyče), hřídel volantu a spojovací (řídící) tyč. Prvky řízení umožňují otáčení předními koly, 

dosažení různých úhlů vychýlení (rejdu) a převádějí moment vytvořený řidičem sílou ruky na 

volantu. Rozlišujeme řízení celou nápravou nebo řízení předními koly. [1], [4] 

 

Obr. 5 Hlavní části řízení [30] 

1.3.1 Řízení celou nápravou 

Při zatáčení se kola osy otáčení řízení otáčejí kolem společného bodu, tzv. osa otáčení 

řízení. Pokud bychom zmenšili plochu řízení, vozidlo má pak větší sklon k překlopení. [4] 

1.3.2 Řízení předními koly 

Používá se u všech dvoustopých motorových vozidel. Při řízení předními koly 

s rejdovými čepy se může každé kolo otáčet kolem vlastní osy otáčení řízení. Vznikne podélnou 

osou svislých čepů nebo spojením horního a dolního bodu otáčení zavěšení kol. Plocha řízení 

při vytočení kol kolem osy se téměř nezmění. Každé řízené kolo se musí otáčet podle poloměru 

zatáčky, aby se kola mohla při jízdě zatáčkou správně odvalovat a ne smýkat. Čím je menší 

poloměr zatáčky, tím je potřeba většího natočení kol. Proto vnitřní kolo má menší poloměr 

zatočení než kolo vnější (více kapitola 1.4.6 Ackermannův princip). Toho dosáhneme pomocí 

lichoběžníku řízení. [1], [4] 



20 

Lichoběžník řízení, který způsobuje nestejné natočení rejdových kol při jízdě zatáčkou, 

je tvořen spojovací tyčí řízení a oběma pákami rejdových kol s osou přední nápravy při přímé 

jízdě. [4] 

 

Obr. 6 Lichoběžník řízení [3] 

1.3.3 Tyčové řídící ústrojí 

Řídící tyče přenáší pohyb z převodovky řízení na rejdová kola, síly a její změny podle 

potřeby a nastavuje vzájemnou polohu rejdových kol. Hlavními částmi řízení jsou spojovací 

tyč řízení, klouby spojovací tyče, řídící páky spojovací tyče (případně ještě předlohová páka a 

táhlo řízení). [1], [4] 

1.3.4 Převodka řízení 

Převodka řízení převádí rotační pohyb volantu na posuv ozubené tyče a převádí točivý 

moment, který řidič vytvořil na volantu. Maximální ovládací síla na volantu nesmí překročit 

např. pro třídu vozidel M3 200 N. U osobních automobilů činí převod řízení cca i = 19. 

Rozlišujeme hřebenovou a maticovou převodku řízení. U osobních automobilů je výhradně 

hřebenová. [4] 

1.3.5 Závislost mezi natočením volantu a kol 

Z hlediska způsobu řízení se rozlišují pojmy jako strmé řízení, přesné řízení a 

komunikativní řízení. Přesné a komunikativní řízení se rozlišuje podle subjektivního posouzení. 

„Strmé řízení lze exaktně vyjádřit převodovým poměrem ve střední poloze v součinnosti 

s poloměrem otáčení“ [18]. Strmé řízení platí, pokud má vozidlo malý počet otáček volantu 

mezi dorazy (maximálními rejdy vlevo a vpravo). Jestliže je ale průměr otáčení vozidla vysoký 

(cca 12 m), pak řízení není výrazně strmé. Podstatný je tedy převodový poměr X:1. Řízení je 

strmější, čím je X menší (měří se ve střední poloze). „Poměr udává, o kolik stupňů se musí 

natočit volant (na jednu či druhou stranu) aby se přední kola vychýlila o jeden stupeň. Problém 

je, že snižování převodového poměru, a tedy zvyšování strmosti řízení, má své limity. Řešením 
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je takzvané řízení s proměnným převodem v závislosti na úhlu natočení volantu a potažmo kol.“ 

[18] 

Komunikativní řízení neboli citlivé bylo specifické spíše pro starší automobily, kde bylo 

součástí aktivní bezpečnosti. Citlivé řízení dokázalo řidiči napovědět, po jakém povrchu 

vozovky se zrovna pohybuje, ale současně je velmi nekomfortní. U dnešních aut tuto vlastnost 

nahrazují asistenční systémy jízdní dynamiky, které na smyk reagují i když řidič ještě ani 

nepoznal, že se vozidlo do smyku dostalo.  

Přesné řízení můžeme definovat jako čisté vedení předních kol v oblouku takzvaně 

stopou a rozhodně se s postupem času přesnost řízení zlepšila. „Čím jsou silentbloky tužší, tím 

je větší předpoklad přesnějšího řízení“ [18]. Přesné řízení také ovlivňuje geometrie přední 

nápravy i hmotnost přední nápravy.  

Progresivní řízení spojené s nástupem elektromechanických posilovačů se standardně 

vyskytuje u sportovních verzí automobilů, jde o tzv. nadstavbu konvenčního řízení. U 

posilovače řízení se dává silnější korový motor a nově ozubená tyč řízení. Používá se zde hřeben 

s příčkami, které jsou ve střední části přímé a svírají méně ostrý úhel s podélnou osou 

souměrnosti. Na krajích hřebenu jsou příčky zešikmené a zakulacené (při prodloužení by 

připomínali šroubovici).  

To znamená, že vozidla s konvenčním řízením musí k docílení stejného rejdu (a 

poloměru otáčení) otočit volantem na každou stranou víckrát než u progresivního řízení. [18] 

 

Obr. 7 Progresivní a konvenční řízení [18] 
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1.3.6 Poloměr otáčení  

Poloměr otáčení je kružnice, kterou automobil opíše vnější část karoserie, při 

maximálním natočení kol. Je to také prostor, která automobil potřebuje k tomu, aby se otočil o 

360°.  Hodnota poloměru otočení záleží na faktorech, jako je rozvor náprav, rozchod kol, 

geometrie náprav a úhlu natočení přední kol. 

 

Obr. 8 Průměry otáčení u vybraných vozidel [22] 

Poloměr (průměr) otáčení se spočítá jednoduše pomocí goniometrických funkcí. 

K výpočtu stačí znát úhel natočení vnějšího kola při plném rejdu a rozvor. Dosadíme rozvor (l) 

a úhel natočení vnějšího kola (β1): 

Poloměr otáčení: 𝑠𝑖𝑛β1 =
𝑙

𝑅
  𝑅 =

𝑙

𝑐𝑜𝑠β1
  

1.4 Stabilita vozidla a dynamika jízdy 

Stabilita silničního vozidla znamená schopnost udržovat žádaný směr jízdy, tzv. 

směrová stabilita. Směrově stabilní vozidlo je takové vozidlo, u kterého vznikají dynamické 

síly, působící proti nežádoucí změně pohybu. Při zachování požadavku bezpečné jízdy je možné 

pouze se stabilním vozidlem plné využití výkonu motoru k dosažení vysokých jízdních 

průměrů (velký význam u rychlých vozidel, u kterého boční vodící síly rostou k mezi adheze). 

[2], [3] 
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1.4.1 Vlivy na stabilitu vozidla v přímém směru 

• Říditelnost vozidla – řízená kola se nesmějí rozkmitat a musí samočinně udržovat přímý 

směr. 

• Pérování musí zajišťovat co nejdokonalejší styk všech kol s vozovkou a zamezit kmity 

odpružených i neodpružených hmot. 

• Aby při pérování nedocházelo k samovolnému řízení nápravou a nevznikaly přídavné 

boční síly (nesmí dojít k bočnímu posuvu kola při pérování), musí mít samotné nápravy 

nastavenou kinematiku tak, aby nedocházelo k samovolnému řízení 

• V závislosti na podélném rozložení hmot kol, musí být boční tuhosti pneumatik obou 

náprav ve vzájemném správném poměru. 

• Aerodynamická stabilita – důležité při bočním větru, aby nedocházelo ke stáčení vozidla 

po větru. [2], [3] 

1.4.2 Rozložení hmot v podélném směru a vodící vlastnosti pneumatik ovlivňující 

stabilitu vozidla 

Poměr statického rozložení zatížení na obě nápravy a rozložení bočních sil na nápravy 

určují polohu těžiště vozidla v podélném směru. Boční sílou se myslí např. síla odstředivá při 

zatáčení nebo boční síla od příčného sklonu vozovky. Platí zde bilance momentů bočních sil 

obou náprav vzhledem k těžišti: Y1·l1 = Y2·l2 

 

Obr. 9 Momentová rovnováha bočních sil obou náprav [3] 

Neutrální vozidlo – vozidlo se bude při působení boční síly pohybovat s určitou složkou 

boční rychlosti, ale nebude se však stáčet. 

Přetáčivé vozidlo – nestabilní pohyb, u vozidla dojde při působení boční síly k bočnímu 

posouvání a ke stáčení vozidla proti směru původní boční síly. Vznikne odstředivá síla, která 

má stejný smysl jako původní boční síla, a zatáčení vozidla se o to zvětší. To má za účinek, že 

při jízdě zatáčkou by vozidlo zatáčelo na menším poloměru, než odpovídá rejdu kol, a se 

zvyšující se rychlostí se tento poloměr zmenšuje, až dojde ke smyku zadní nápravy a rotaci 

vozidla kolem svislé osy. [2], [3] 
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Nedotáčivé vozidlo – stabilní pohyb, u vozidla dojde ke stáčení ve směru působení boční 

síly, tím vznikne odstředivé síla v opačném smyslu než původní boční sila. Vozidlo má 

napřimovací tendenci. Při jízdě zatáčkou vozidlo zatáčí na větším poloměru, než odpovídá rejdu 

kol. [2], [3] 

 

1.4.3 Kritická rychlost 

Taková mezní rychlost u přetáčivých vozidel, při jejímž překročení dojde u vozidla 

k samovolnému smyku zadní nápravy a k rotaci vozidla kolem svislé osy, vozidlo se se stává 

těžko ovladatelným. [3] 

1.4.4 Stabilita vozidla v zatáčce 

Pro plynulý a bezpečný průjezd zatáčkou je důležité, aby se obě kola odvalovala bez 

smýkání, proto musí být vnitřní kolo natočeno více než vnější, a to tak, že prodloužené osy 

rejdových kol se protínají na prodloužené ose neřízené zadní nápravy. Přední i zadní kola mají 

teoreticky při průjezdu zatáčkou společný střed otáčení. Při průjezdu vozidla zatáčkou 

pozorujeme několik hledisek, a to určení hranice mezi překlopením a smykem vozidla, skutečný 

poloměr zatáčení a dynamické síly, které působí na vozidlo v jednotlivých částech projíždění 

zatáčkou. [2], [3] 

Smyk nebo překlopení vozidla je hraničním případem nestability vozidla v zatáčce, což 

ovlivňuje vztah mezi rozchodem kol a výškou těžiště. Adhezní síla je větší než maximální síla 

odstředivá: Cmax = Pad = G·μ. [3] 

− Cmax – maximální odstředivá síla 

− Pad – adhezní díla 

Obr. 10 Neutrální, přetáčivé a nedotáčivé vozidlo [3] 
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− G – tíhové zrychlení 

− μ – součinitel adheze 

Maximální možná hodnota momentu překlápějící vozidlo kolem spojnice stop obou 

vnějších kol je: Mc = Cmax·hg = G·μ·hg. [3] 

− Mc – překlápěcí moment 

− hg – výška těžiště vozidla 

Moment zatíženého vozidla působí proti překlopení (pokud je souměrné vozidlo):  

Mg = G·B/2. Rovnost obou momentů Mc = Mg získáme vztah mezi výškou těžiště a rozchodem 

kol hg = B/(2·μ), pokud se μ = 1, pak hg = B/2. Je-li hg < B/2, může se vozidlo smýkat. Je-li  

hg > B/2, než dojde ke smyku, vozidlo se převrátí. Kvůli boční deformaci pneumatik a vlivem 

naklopení karoserie odstředivou silou je rameno stabilizačního momentu menší než B/2. Proto 

lze uvažovat vozidlo bezpečné proti převracení, pokud je hg < B/2,5. [3] 

− Mg – moment zatíženého vozidla 

− B – rozchod kol 

1.4.5 Skutečný poloměr zatáčení 

Skutečný poloměr zatáčení neodpovídá rejdu řízených kol, protože při průjezdu 

zatáčkou se kola odvalují vlivem působící boční síly se směrovými úchylkami. Na kolmicích 

ke skutečnému směru odvalování kol vždy leží skutečný pól otáčení. Skutečný poloměr 

zatáčení bude menší než teoretický (přetáčivé vozidlo), pokud směrové úchylky předních kol 

budou menší než kol předních. Skutečný poloměr zatáčení bude větší než teoretický (nedotáčivé 

vozidlo), pokud směrové úchylky předních kol budou větší než kol předních. Se zvyšující se 

rychlostí a při konstantním rejdu kol se poloměr zatáčení mění: 

• U přetáčivého vozidla se poloměr zatáčení zmenšuje, může dojít až ke smyku zadní 

nápravy a rotaci vozidla kolem svislé osy, pokud vozidlo dosáhne kritické rychlosti. 

• U nedotáčivého vozidla se poloměr zatáčení zvětšuje, při nekonečně velké rychlosti by 

byla jízda vozidla v přímce při jakémkoliv rejdu kol. 
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Obr. 11 Skutečný poloměr zatáčení – přetáčivé vozidlo / nedotáčivé vozidlo [3] 

Skutečný poloměr zatáčení je ovlivňován také geometrií zavěšení náprav. Může dojít 

k samořízení náprav, když odstředivá síla způsobí naklopení karoserie. Pak je nutné, aby se 

úhlové změny rovin kol přičítaly (odečítaly) k úhlům směrových úchylek jednotlivých kol. [2], 

[3] 

1.4.6 Ackermannův princip 

Geometrie řídícího mechanismu způsobuje, že při jízdě zatáčkou je pravé a levé kolo 

natočeno pod jiným úhlem, vnější a vnitřní kola opisují kružnice s jinými poloměry. Základní 

předpoklad správného odvalování řízených kol (bez nežádoucího smýkání po vozovce) platí, 

pokud je splněna tzv. Ackermanova podmínka. Ta uvádí, že střed otáčení vozidla musí být 

umístěn na prodloužené ose zadní nápravy, proto se využívá lichoběžníkového tvaru řízení 

(řídící páka se spojovací tyčí tvar lichoběžníku). [4], [16] 

 

Obr. 12 Poloha středu otáčení [16]  
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Vztah A. podmínky: 

cot 𝛽1 − cot 𝛽2 =
𝑏0

𝑙
 β1 – úhel natočení vnějšího kola, β2 – úhel natočení 

vnitřního kola, b0 – rozchod, l – rozvor 

Rovnici přímky ideálního nastavení geometrie řízení můžeme odvodit, když zavedeme 

pomocné veličiny x a y. (červeně označená přímka na obr. 12) Přímka je pouze teoretická, ve 

skutečnosti se díky složitosti řídícího mechanismu lze k ideální přímce pouze přiblížit. [4], [16] 

Dále rozlišujeme pouze pro tuhou nápravu křivku chyb, která pomáhá graficky 

zkontrolovat geometrii řízení (pro jiné, než tuhé nápravy je nutné zohledňovat pohyby pák a 

tyčí řízení).  

 

Obr. 13 Křivka chyb a ideální přímka [16] 

Ackermannova podmínka se vztahuje pouze na malé rychlosti a na tuhou nápravu, 

protože vlivem odstředivé síly a deformací pneumatik vznikají na všech kolech při zatáčení 

směrové úchylky (úhel αi,), které tak posouvají skutečný střed otáčení mimo ten teoretický (obr. 

14). [4], [16] 
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Obr. 14 Vliv směrových úchylek na polohu středu otáčení [16] 

1.4.7 Síly působící na vozidlo v zatáčce 

Dynamické síly v jednotlivých částech průjezdu zatáčkou působí na vozidlo, které koná 

zatáčivý pohyb kolem okamžitého středu zatáčení a při tom se současně otáčí kolem svislé osy, 

jež prochází těžištěm vozidla. Jednotlivé fáze průjezdu zatáčkou: 

I. Vjezd do zatáčky 

Vjezd trvá po dobu, dokud se mění poloměr zatáčení vozidla, poloměr se zmenšuje do 

konečné hodnoty a je určován poloměrem projížděné dráhy. Mění se rejd kol z přímé jízdy do 

konečného rejdu. V této fázi řidič pohybuje volantem. Na vozidlo působí setrvačný moment 

proti vznikající rotaci vozidla kolem svislé osy a také odstředivá síla vzrůstající z nuly do 

konečné hodnoty. 

II. Rovnoměrné zatáčení 

Při konstantním rejdu kol působí na vozidlo pouze odstředivá síla, pokud vozidlo jede 

konstantní rychlostí. Vozidlo rotuje kolem svislé osy s konstantní úhlovou rychlostí, takže 

moment setrvačnosti bude nulový. Úměrně příslušným složkám odstředivé síly, budou obě 

nápravy přednášet jen boční reakce. 

III. Výjezd ze zatáčky 

Třetí část je vymezena napřimováním kol z daného rejdu do polohy pro přímou jízdu. 

Na vozidlo působí moment setrvačnosti kolem svislé osy a odstředivá síla, která klesá k nule 
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z hodnoty z rovnoměrného zatáčení. Úhlové zpomalení závisí hlavně na prudkosti pohybu 

volantu. Zadní náprava bude více zatížena bočními silami a bude tak náchylnější ke smyku.  

Vjezd a výjezd do/ze zatáčky má obdobné dynamické poměry jako průjezd zatáčkou 

s konstantním rejdem, pokud se současně mění rychlost vozidla. [2], [3] 

Zvyšování rychlosti znamená (i při konstantním poloměru zatáčení) zvětšení úhlové 

rychlosti rotace vozidla kolem svislé osy, a proto vzniká moment stejného smyslu, jako při 

vjezdu do zatáčky. Snižování rychlosti v zatáčce naopak je obdobné poměrům při výjezdu ze 

zatáčky. [3] 

1.4.8 Stabilita v zatáčce dle geometrie nápravy 

Rozlišujeme chování nápravy při naklápění karoserie odstředivou silou. Důležité vlivy: 

• poloha nápravy vůči vozovce 

• poloha osy nápravy vůči podélné ose vozidla, 

• okamžitý střed naklápění karoserie, 

• pružný moment. [3] 

1.4.9 Stabilita vozidla pomocí regulace jízdní dynamiky 

Stabilizační systémy jsou již u nových modelů vozidel uváděných na trh povinné, mají 

za úkol aktivně podpořit řidiče v kritických situacích, hlavně při průjezdu obloukem, zvyšují 

jízdní stabilitu při extrémních jízdních manévrech. Stabilizační systémy tak zachovávají směr 

jízdy za všech okolností např. příčné přemístění, brzdění v oblouku. [4], [10] 

 

Obr. 15 ESP komponenty na vozidle [29] 
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Pokud by mělo dojít ke směrové nestabilitě, regulace jízdní dynamiky využije brzdovou 

soustavu, tzn. cíleným brzděním či akcelerací jednotlivých kol dosáhne toho, že je vozidlo stále 

řiditelné. Systém ABS reguluje brzdný tlak. V případě intenzivního brzdění tak systém udržuje 

vozidlo říditelné. ESP patří mezi prvky aktivní bezpečnosti vozidla, pomáhá předcházet 

nehodám tím, že preventivně ovlivňuje stabilitu vozidla v kritických situacích, jsou schopné 

udržet vozidla ve stavu říditelnosti (ovladatelnosti). V dnešní době je systém ESP u nových 

modelů vozidel povinné. [10] 
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2 TECHNIKA ZATÁČENÍ 

2.1 Lidský faktor 

Lidský faktor je důležitým článek pro analýzu silničních nehod, ať už jako řidič vozidla, 

chodec, účastník nebo svědek nehody. Pro tuto práci je důležité vnímat lidský faktor právě 

z pohledu zatáčení, tzn. doba zatáčení – jaký čas je potřeba pro dosažení požadovaného úhlu 

natočení volantu (z přímé jízdy), dále průběh řízení řidiče v zatáčce (konstantní/proměnlivé 

zatáčení). 

Pro posuzování řidiče jsou významné zkušenosti a řidičské schopnosti, povahové a 

osobnostní vlastnosti, znalost prostředí, schopnost předvídání rizika, schopnost riziko správně 

vyhodnotit a přizpůsobit reakci, a hlavně reakční doba řidiče. Reakční doba úzce souvisí 

s faktory jako čas potřebný k rozhodnutí, doba rozpoznání nebezpečí, ostrost vidění, zorné pole, 

pozornost, akomodace oka apod. Reakční doba znamená čas od spatření nebezpečí (rizika) do 

začátku brzdění nebo jiné reakce a nezapočítává se náběh brzd nebo technická prodleva.  

2.2 Reakční doba 

Pro většinu řidičů platí reakční doba 0,83 s, která se uvažuje od počátku fixace objektu 

do počátku brzdění. Reakční doba se dělí do několika fází a to: 

• optická reakce – od místa spatření nebezpečí do počátku oční fixace 0,32 – 0,55 s 

• psychická reakce – fixace objektu 0,22 – 0,58 s 

• svalová reakce – přesun nohy (k brzdovému pedálu) 0,15 – 0,21 s 

• od počátku kontaktu nohy s brzdovým pedálem do začátku brzdového účinku  

0,03 – 0,06 s. [9], [12] 

Na prostý signál činí celkový čas reakce 0,7 – 0,85 s, při očekávané překážce  

1,0 – 1,15 s a při neočekávané překážce 1,3 – 1,5 s. V denní době platí pro 95 % řidičů reakční 

doba 0,9 s, v noční době 1,2 – 1,4 s. Také statisticky vyšlo, že muži mají o 0,1 – 0,2 s kratší 

reakční dobu než ženy. [9], [12] 

Možné vlivy na dobu reakce jsou věk řidiče, změna psychického stavu a ostražitost, typ 

dopravní situace nebo směr jízdy, oslnění a kontrast v případě noční jízdy, únava, 

meteorologické podmínky, hluk, telefonování nebo rozhovory, pohled na rádio, alkohol nebo 

drogy. [9], [12] 
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2.3 Průjezd zatáčkou 

Správný průjezd zatáčkou je ovlivněn především návrhem daného oblouku a dovedností 

řidiče, aby odhadl správné natočení volantu a kol vzhledem k poloměru zatáčky. 

Kapitola 1.4.7 (Síly působící na vozidlo v zatáčce) popisuje nejenom síly, které působí 

na vozidlo, ale současně popisuje správnou techniku projetí zatáčky. 

2.4 Parkování 

Rozlišujeme podélné, příčné a případně šikmé parkování. Existuje několik návodů, tipů, 

jak vozidlo správně a co nejjednodušeji zaparkovat. Správná technika parkování by se měla 

vyučovat při jízdách v každé autoškole pro získání řidičského oprávnění sk. B. 

2.4.1 Příčné parkování 

Zaparkovat příčně můžeme, jak jízdou vpřed, tak i jízdou vzad. Při couvání ovšem 

dosáhneme přesnějšího otočení vozidla a snáze a rychleji se nám pak z parkovacího místa 

vyjíždí. Pří jízdě vzad se obecně držíme těchto pokynů: 

 

Obr. 16 Příčné parkování [24] 

• Zastavíme vozidlo, tak aby s vozidlem, vedle kterého chceme zaparkovat, svíralo úhel 

90° (příčné postavení) a současně byla zadní část našeho vozidla souměrné s přední/zadní 

části vozidla druhého. 

• Volant otočíme doprava do maximálního rejdu a couváme. Nejprve v pravém bočním 

zrcátku si hlídáme vzdálenost našeho vozidla od vozidla levého. Poté v levém bočním 

zrcátku kontrolujeme vzdálenost od vozidla napravo. 
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• Až budeme v příčném směru vůči okraji vozovky (ve stejném směru jako vedlejší 

vozidla), zastavíme, srovnáme volant (nulové natočení) a couváme v přímém směru, 

dokud nebudeme ve stejné úrovni jako vedlejší vozidla (co nejblíže okraji vozovky). [23], 

[24] 

2.4.2 Podélné parkování 

Podélné parkování znamená, že vozidlo necháme stát v pozici, kdy je rovnoběžně 

s vozovkou. Při tomto parkování ve většině případů upřednostňujeme jízdu vzad. Při podélném 

parkování se obecně držíme těchto postupů. 

• Zastavíme vozidlo vedle předního automobilu, za které chceme zaparkovat, tak, aby bylo 

zhruba ve stejné úrovni a vzdálenost boku byla od sebe 0,75 až 1,0 m.  

• Volant otočíme doprava do maximálního rejdu a couváme, dokud není vozidlo vůči 

přednímu pod úhlem 45°, pak zastavíme. 

• Volant srovnáme a couváme v přímém směru, dokud není zadní pravé kolo vzdáleno od 

okraje vozovky (od obrubníku) cca 10 cm, pak zastavíme. 

• Volant otočíme doleva do maximálního rejdu a couváme, postupně srovnáváme vozidlo 

s chodníkem. 

• Nakonec volant srovnáme, a pokud to je třeba, popojedeme dopředu, aby vozidlo bylo 

rovnoměrně mezi předním a zadním vozidlem.  [25], [26]  

 

 Dle vyhlášky č. 341/2002 Sb. má osobní vozidlo pro návrh parkovací plochy tyto 

rozměry: délka 4,75 m, šířka bez zpětných zrcátek 1,75 m. [27] 

Obr. 17 Podélné parkování [26] 
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Dále norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel určuje odstup 

mezi dvěma vozidly při podélném parkování min. 1 m, odstup mezi pevnou překážkou a bokem 

vozidla na straně řidiče min. 0,75 m. [28] 

Můžeme tedy předpokládat, že rozměry jednoho parkovacího místa budou následující: 

délka – 5,75 m, šířka – 2,5 m (obr.18). 

  

Obr. 18  Parkovací místo [28] 
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3 ANALÝZA SILNIČNÍCH NEHOD 

Tato diplomová práce má za úkol experimentálně ověřit parametry daných hodnot při 

zatáčení vozidel a běžných řidičů, načež výsledky z tohoto měření tak mohou dále sloužit pro 

soudním znalcům při analýze silničních nehod. [5], [10] 

Soudní znalci se při analýze silničních nehod zabývají dopravními nehodami, které se 

hodnotí jako událost na pozemních komunikacích a současně při ní dojde ke škodě na majetku 

v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu nebo ke zranění či usmrcení osoby. [5], [10] 

Analýza silničních nehod jako taková je specializace v oboru Soudního inženýrství, 

oblast dopravy. Jedná se o interdisciplinární zaměření, jež požaduje znalosti s několika 

technických oborů. V souvislosti se silničním provozem zkoumá příčiny a průběh negativních 

jevů. Především pomáhá tyto jevy objasňovat. Výsledky ASN jsou využívány pro právní 

posouzení a rozhodování. [5], [10] 

Při řešení dopravní nehody je nutné systematicky postupovat. To znamená, že se 

nehodový děj rozdělní na dvě samostatné jednotky. Jedna část se označuje jako pohyb 

postřetový, druhá jako pohyb předstřetový, přičemž mezníkem je střet vozidel. Právě v této 

situacích se využívá zpětného a dopředného výpočtu a jako podpora se vytváří simulace 

v simulačních programech od vzniku nehody do konečných poloh. [5], [10] 

Při ASN se zohledňují jednotlivé prvky: vozidlo, člověk a okolí. Člověk ovládá vozidlo 

a do určité míry ovlivňuje jeho chování, tzn. může zrychlovat, řídit, brzdit, případně nečinit nic. 

Úkolem analytika silničních nehod je právě správně posoudit a popsat tento pohyb. Chování 

člověka je dáno jeho psychikou, motorikou, dovedností nebo zdravotním stavem. Živé (člověk, 

zvíře, reakce řidiče) či neživé (vozovka, okolní vozidla, svodidla, stromy apod.) elementy okolí 

mohou mít vliv na vozidlo. [5], [10] 

Pro ASN platí Newtonovy pohybové zákony a zákony zachování energie, hybnosti, či, 

momentu hybnosti. Běžně se aplikují vztah pro výpočet dráhy, času a rychlosti. Dále na vozidlo 

působí síly jako tíhová (v těžišti), proti tíhové normálové síly v bodě styku kol s vozovkou dle 

polohy těžiště, v bodě styku také působí na jednotlivá kola třecí a hnací síla proti sobě. Aby 

vozidlo zrychlovalo, musí setrvačná síla překonat jízdní odpory (při rovnoměrném přímočarém 

pohybu je síla setrvačná nulová, odpory se rovnají síle hnací). [5], [10] 

Pro chování pohybujícího se vozidla jsou důležité síly, které působí mezi pneumatikou 

a vozovkou, ty jsou ovlivněny především adhezí, hysterezními komponenty (deformace 
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pneumatiky), viskózními komponenty (tekutiny v kontaktní ploše) a kohezními komponenty 

(ztráta energie třením). Adhezní elipsa (kružnice) definuje adhezní sílu. S vývojem 

elektronických (stabilizačních) systémů se dosahuje shodné adheze v podélném a příčném 

směru. Adheze v podélném směru se využívá při jízdě v přímém směru. Díky systému ABS se 

dokáže vozidlo při plném intenzivním brzdění na mezi adheze měnit směr (příčný směr), ale za 

cenu delší brzdné dráhy. Skluz a úhel směrové úchylky jsou určovány schopností přenosu sil 

v podélném a příčném směru. [8], [9], [10] 

Úhel směrové úchylky leží mezi podélnou osou pneumatiky a směrem pohybu vozidla. 

Hodnoty úhlu směrové úchylky se pohybují v intervalu 3° - 8°, hodnoty jsou závislé hlavně na 

konstrukci a směsi pneumatiky. Spolu s technickým stavem pneumatiky působí na síly mezi 

pneumatikou a vozovkou také kvalita a povrch vozovky. Rozdíl mezi obvodovou rychlostí kola 

a rychlostí vozidla se označuje jako skluz (úplně zablokované kolo má skluz 100%). [12], [13], 

[10] 

Na vozidlo při jízdě obloukem s nulovým vertikálním sklonem působí tíhová síla 

v těžišti a odstředivá síly. V místě styku pneumatik s povrchem vozovky v příčném směru 

působí proti síle odstředivé tečná složka reakce. Normálové síly působí vozidla ve styku s 

vozovkou proti síle tíhové. Pokud je vertikální sklon nenulový, směr síly odstředivé a tečné 

složky reakce je odlišný, síla tíhová není rovnovážná s normálovou složkou reakce. [5], [10] 

 

Obr. 19 Jízda obloukem – síly působící na vozidlo [10] 
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Mezní rychlost průjezdu zatáčkou se u vozovky s nulovým sklonem vypočítá z rovnosti 

síly adhezní a odstředivé jako součin R (poloměr oblouku), g (tíhové zrychlení) a μy (součinitel 

adheze v příčném směru). Na hmotnosti vozidla při určování mezní síly nezáleží. [5], [10] 

3.1 Simulační programy 

Simulační programy jsou významným nástrojem pro analýzu silničních nehod a 

současně jedním z cílů diplomové práce je vytvořit simulace na základě experimentálního 

měření, proto je zde stručný souhrn simulačních programů, které následně využiji. 

Simulační programy jsou specializované a sofistikované programy, které slouží pro 

přímou modelaci analýzy silničních nehod. Využívají dynamické modely pohybu vozidel, a tím 

i modelů řešení střetů. Simulační programy jsou schopné dopředného modelování od střetu až 

do konečných poloh vozidel. Zahrnují také vnější silové působením, různé modely pneumatik, 

modely řešení střetu, moderní modely simulace jízdní dynamiky (ABS, ESP – obr.20). [11] 

 

Obr. 20 Rozdíly při aktivním ESP [10] 

Simulační programy pro analýzu silničních nehod zohledňují pomocí dynamického 

modelu vnější síly, které působí na vozidlo, a to odpor vzduchu, síly v pneumatikách a gravitace 

a síly působící u jízdních souprav v místě spojení mezi tahačem a návěsem. Simulační 

programy určují podélnou sílu na pneumatice jako funkci podélného skluzu, úhlu směrové 

úchylky a normálové síly a určují příčnou sílu na pneumatice jako funkci úhlu směrové úchylky. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., [8], [10] 

PC Crash i Virtual Crash 3.0 poslouží i k nasimulování libovolné závislosti a nelinearity. 

Dále jsou schopny aktivovat a užít modelu stabilizačního systému při kinetickém výpočtu. [7] 

3.1.1 Virtual Crash 

Simulační program Virtual Crash je intuitivní softwarová aplikace pro rekonstrukci a 

analýzu silničních nehod. Aktuálně je k dispozici verze 4. Virtual CRASH umožňuje: 
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• Vytvořit požadované prostředí pomocí 3D modelovacích nástrojů a využívat CAD 

nástroje pro zdokonalení a doplnění důležitých detailů. 

• Do vytvořeného prostředí vkládat vozidla, chodce a další předměty, používají se ovládací 

prvků pro vstupní simulační parametry nebo pro data animované trasy. 

• Provádět a analyzovat, tzn. spustit simulaci nebo použit nástroj pro animaci trasy a 

sletovat tak děj dle vlastního scénáře, díky grafickým nástrojům a přehledu pomáhá při 

analýze nehodového děje. 

• Exportovat po dokončení scénáře simulace statické snímky nebo plně animovaný výstup 

(video). [14] 

Kromě samotné simulace také poskytuje výsledky v 2D pláncích v měřítku, v 3D 

perspektivních pohledech a výstupy ve formě diagramů a tabulek. [14] 

3.1.2 PC Crash 

PC Crash je program pro rekonstrukci a analýzu silničních nehod, který se využívá 

v oblasti soudního znalectví pro automobilovou dopravu. Díky 3D modelům, reálným 

výpočtům reakcí těles je rekonstrukce dopravní nehody dokonale přesná. Stejně jako Virtual 

CRASH je vybaven bohatou databází vozidel (více jak 1000 modelů všech značek aut), chodců 

a dalších. Aktuálně je nejnovější veze 10.1. [15] 

Verze 9.0 nabízí: vylepšený kreslící program, aktualizované databanky, 2D OnScreen 

animace, nativní podpora víceprocesorových systému a vícejádrových procesorů, rozšířená 

optimalizace rázu po stopách, Pipetta pro nastavování barev – nástroj pro odebrání „vzorku“ 

barev a přenos do vzorníku, posouvání výřezu pomocí kolečka myši, detailnější zobrazení 

vozidel při použití TimeSlider, pozice kamery může být importovaná a exportovaná (xml 

soubory), synchronizace, náhled pro uložené projekty, přestavení na [m] (vnitřní jednotky), 

přepracovaný model vícetělesového systému, kruhový oblouk – možnost zadání úhlů, Online 

Dialog pro stopy kol, aktualizace při posouvání bmp, dxf obrázků, ukládání animací i po 

jednotlivých sekvencích, zvýšení rychlosti výpočtu při výpočtu rázu, S – poloha senzorů je 

zobrazená v 2D a 3D okně, možnost zobrazení signálů senzoru na vozovce. [15] 

Verze 10.0 nabízí: 3D Okno – další možnosti pro pomalé přehrávání události (3D 

onscreen a animace), kolečko myši – zoomuje v místě myši, Crash3 kalkulace – přímý import 

deformačních čar z  DXF modelu auta, rozšíření databanky vozidel, rozšíření kreslícího modulu 

– podpora importu bloků, podpora komplexního formátu DXF (bloky, plochy.), atp., [15] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 

Cílem práce je experimentálně ověřit parametry úhlů, poloměrů a časového průběhu 

zatáčení různých vozidel a řidičů při jízdě vpřed a vzad za srovnatelných podmínek. 

Pro experimentální měření bylo nutné zajistit vhodné místo, dostatečný počet řidičů a 

vozidel, měřící zařízení (techniku) s dalšími pomůckami a vypracovat harmonogram měření. 

Místo měření muselo být dostatečně prostorné, nejlépe bez provozu, aby měření 

proběhlo bezpečně. Dále jsem požadovala umístění nejlépe v Brně (případně za Brnem) pro 

dobrou a rychlou dostupnost. Jako nejvhodnější místo se jevila plocha na Brněnském letišti 

v Tuřanech, bohužel domluva nebyla úspěšná. Dále bylo úkolem sehnat dostatečné množství 

vhodných řidičů současně s vozidlem. Plánem bylo, aby měření proběhlo ve dvou či třech 

dnech.  

Experimentální měření proběhlo ve dvou dnech. Měření se účastnilo celkem 10 běžných 

řidičů a 10 osobních automobilů, 1 den – 5 řidičů a 5 vozidel, každý řidič absolvoval jízdu 

s každým vozidlem, tzn. celkem 25 jízd vpřed a 25 jízd vzad během jednoho dne.  

Po měření následuje sběr, seskupení a analýza všech získaných dat. Nejprve vyhodnotím 

statické měření, které zahrnuje data natočení kol v závislosti na natočení volantu. Statické 

měření slouží pro porovnání hodnot s dynamickým měřením. Dalším úkolem je vyhodnotit 

jízdu vpřed a jízdu vzad, naměřené úhly natočení, poloměry, rychlosti, dynamické manévry.  

Po vyhodnocení naměřených a zpracovaných dat následuje aplikace do simulačních 

programů Virtual Crash a PC Crash. 
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4.1 Místo měření 

Jízdy se uskutečnily na dvou místech: Místo měření 1: parkovací plocha v Brněnské 

průmyslové zóně Černovická terasa mezi ulicemi Průmyslová a Vlastimila Pecha, Brno – 

Slatina (Obr. 21 Místo měření , Obr. 22 Místo měření 1 –  foto (autor)). Plocha o rozměrech 30 

x 250 m. 

 

Obr. 22 Místo měření 1 –  foto (autor) 

Obr. 21 Místo měření 1 [21] 
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Povrch vozovky 

Na obr. 23 je fotografie povrchu vozovky na místě měření 1 s přiloženým metrem. Část 

povrchu byl asfaltový povrch, část tvořila dlažba. 

 

Obr. 23 Povrch vozovky (autor) 

Místo měření 2: volná plocha u hotelu Bobycentrum, u ulice Sportovní, Brno – Ponava, 

plocha o rozměrech 35 x 100 m, navíc příjezdové cesty. 

 

Obr. 24 Místo měření 2 [21] 
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Podmínky měření 

• 30. 3. 2018 14:00 – 19:30 – sucho, teplota 10,8 °C, suchá vozovka, část asfaltový povrch, 

část dlažba (obr.23) 

• 31. 3. 2018 13:00 – 18:00 – sucho, teplota 14,7 °C, suchá vozovka, povrch dlažba (stejný 

druh dlažby jako na obr.23) 

4.2 Vozidla 

Celkem bylo využito deseti osobních automobilů. Důraz byl kladen na rozmanitost 

vybraných vozidel: 

4.2.1 Toyota Auris 

• Rok výroby 2012, karoserie hatchback 

• Výkon 97 kW, objem 1 592 m3, palivo benzin 

• Provozní hmotnost 1 345 kg 

• Délka 4 245 mm, šířka 1 760 mm, výška 1 515 mm, rozvor 2 600 mm 

• Pneumatiky 195/65 R15 91T, Continental ContiWinterContact, dezén 7 mm 

• Poháněná přední náprava 

• ABS ano, ESP ano 

4.2.2 Suzuki SX4 

• Rok výroby 2007, karoserie hatchback 

• Výkon 88 kW, objem 1 586 m3, palivo benzin 

• Provozní hmotnost 1 275 kg 

• Délka 4 150 mm, šířka 1 755 mm, výška 1 620 mm, rozvor 2 500 mm 

Obr. 25 Toyota Auris [31] Obr. 26 Suzuki SX4 [31] 
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• Pneumatiky 205/65 R16 94V, Taurus 401, vyrobené 14. týden 2014, dezén 4,2 mm 

• Poháněny obě nápravy 

• ABS ano, ESP ano 

4.2.3 Kia Ceed 

• Rok výroby 2017, karoserie hatchback 

• Výkon 73,2 kW, objem 1 396 m3, palivo benzin 

• Provozní hmotnost 1 258 kg 

• Délka 4 310 mm, šířka 1 780 mm, výška 1 470 mm, rozvor 2 650 mm 

• Pneumatiky 195/65 R15 91T, Continental Winter TS 369, vyrobené 46. týden 2017, 

dezén 8 mm 

• Poháněná přední náprava 

• ABS ano, ESP ano 

4.2.4 Ford Focus 

• Rok výroby 2007, karoserie combi 

• Výkon 66 kW, objem 1 596 m3, palivo nafta 

• Provozní hmotnost 1 460 kg 

• Délka 4 472 mm, šířka 1 840 mm, výška 1 501 mm, rozvor 2 640 mm 

• Pneumatiky 195/65 R15,  

• Poháněná přední náprava 

• ABS ano, ESP ne 

4.2.5 Škoda Fabia 

• Rok výroby 2003, karoserie sedan 

Obr. 28 Kia Ceed [31] Obr. 27 Ford Focus [31] 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_7bSHsIvbAhVI_qQKHQe1Do8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.aaaauto.cz/cz/kia-ceed/car.html?id%3D205662070%26metro%3D1&psig=AOvVaw3-UUj_dd9_eCf5H_ZwkLeT&ust=1526599391713927
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBmceBrovbAhUC_KQKHcisBfUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.aaaauto.cz/cz/ford-focus/car.html?id%3D212821322&psig=AOvVaw1mzrGXqkb96FNxoUicJDch&ust=1526598732179353
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• Výkon 74 kW, objem 1 390 m3, palivo benzin 

• Provozní hmotnost 1 210 kg 

• Délka 3 960 mm, šířka 1 646 mm, výška 1 450 mm, rozvor 2 62 mm 

• Pneumatiky 165/70 R14  

• Poháněná přední náprava 

• ABS ne, ESP ne 

4.2.6 Mazda 5 

• Rok výroby 2007, karoserie MPV 

• Výkon 105 kW, objem 1 998 m3, palivo nafta 

• Provozní hmotnost 1 610 kg 

• Délka 4 505 mm, šířka 1 755 mm, výška 1 665 mm, rozvor 2 750 mm, rozchod vpředu 1 

530 mm a vzadu 1 520 mm 

• Pneumatiky 205/55 R16 91H Barum Polaris 3, vyrobené 42. týden 2011, dezén 4,5 mm 

• Poháněná přední náprava 

• ABS ano, ESP ano 

4.2.7 Fiat Stilo 

• Rok výroby 2002, karoserie hatchback 

• Výkon 59 kW, objem 1 224 m3, palivo nafta 

• Provozní hmotnost 1 250 kg 

• Délka 4 253 mm, šířka 1 756 mm, výška 1 525 mm, rozvor 2 600 mm 

• Pneumatiky 195/65 R15 91V Nokian Line, vyrobené 13. týden 2014, dezén 3,8 mm 

• Poháněná přední náprava 

Obr. 29 Škoda Fabia [31] Obr. 30 Mazda 5 [31] 
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• ABS ano, ESP ne 

4.2.8 Mazda 3 

• Rok výroby 2004, karoserie liftback 

• Výkon 77 kW, objem 1 598 m3, palivo benzin 

• Provozní hmotnost 1 240 kg 

• Délka 4 490 mm, šířka 1 755 mm, výška 1 465 mm, rozvor 2 640 mm 

• Pneumatiky 195/65 R15 91T Sava Eskimo S3, vyrobené 50. týden 2016, dezén 7 mm, 

Barum Polaris 3, dezén 6,5 mm 

• Poháněná přední náprava 

• ABS ano, ESP ne 

4.2.9 Škoda Felicia 

• Rok výroby 1997, karoserie hatchback 

• Výkon 40 kW, objem 1 289 m3, palivo benzin 

• Provozní hmotnost 1 010 kg 

• Délka 3 855 mm, šířka 1 635 mm, výška 1 415 mm, rozvor 2 450 mm 

• Pneumatiky 165/70 R13 79T Barum Polaris 3, dezén 6 mm 

• Poháněná přední náprava 

• ABS ne, ESP ne 

4.2.10   Škoda Roomster 

• Rok výroby 2008, karoserie minivan 

• Výkon 51 kW, objem 1 198 m3, palivo benzin 

Obr. 31 Fiat Stilo [31] Obr. 32 Mazda 3 [31] 
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• Provozní hmotnost 1 220 kg 

• Délka 4 205 mm, šířka 1 684 mm, výška 1 607, rozvor 2 617 mm, rozchod vpředu 1 436 

mm, vzadu 1 500 mm,  

• Pneumatiky 195/55 R15 85H Barum Bravuris 3, vyrobené 22. týden 2012 dezén 2,8 mm 

• Poháněná přední náprava 

• ABS ano, ESP ne 

4.3 Řidiči 

Celkem se měření účastnilo 10 běžných řidičů. Běžným řidičem se rozumí takový řidič, 

který k tomu není profesně způsobilý nebo není závodní řidič. Opět byl kladen důraz na 

rozmanitost vybraných řidičů. Všichni vybraní řidiči vlastní řidičské oprávnění nejpozději od 

19 let. Žádný s vybraných řidičů nemá speciální řidičské zkušenosti, pouze z běžného provozu, 

jeden řidič Muž C byl účastníkem vážné dopravní nehody, kdy jel vyšší rychlostí, než je 

povolené a následně ho srazilo protijedoucí vozidlo, utrpěl otřesem mozku a krátkým 

bezvědomím. 

• Muž A – 28 let, obchodník se strojním zařízením 

• Muž B – 24 let, student chemie 

• Muž C – 25 let, operátor CNC 

• Muž D – 63 let, konstruktér senior 

• Muž E – 34 let, konstruktér 

• Muž F – 27 let, konstruktér 

• Žena A – 22 let, student obchodu 

• Žena B – 24 let, student EID 

Obr. 33  Škoda Felicia [31] Obr. 34 Škoda Roomster [31] 
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• Žena C – 63 let, podnikatelka se sportovním zbožím 

• Žena D – 56 let, učitelka v mateřské školce 

4.4 Měřící zařízení 

Na experimentální měření byly využity tato zařízení, většinu mi poskytl Ústav soudního 

inženýrství: 

• Kamera Garmin VIRB Ultra 30 – 2x, první kamera pro snímání natočení volantu pomocí 

úhloměru, druhá kamera pro snímání natočení levého kola 

• Akcelerometr VBOX Sport – snímání rychlosti, zrychlení, dráhy 

• OBD II – sledování technických dat vozidla 

• Mobilní telefon na propojení s OBD 

• Úhloměr – pro zobrazení úhlu natočení volantu (vlastní výroba, obr. 36) 

• Přípravek na měření průměru otáčení 

• Kužely 

• Pomůcky: vysílačky, reflexní vesty, metr, lepící páska 

 

 

 

Obr. 35 Uchycení kamery Garmin a 

úhelníku na volant (autor) 

Obr. 36 Akcelerometr VBOX Sport [32] 
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Obr. 37 Záběr z kamery na úhelník uchycený na volantu (autor) 

 

Obr. 38 Schéma umístění zařízení (autor) 

4.5 Průběh měření 

Postupovalo se podle vozidel, aby měření bylo co nejkratší, protože instalace měřících 

zařízení byla časově náročnější. Nejprve se na místě rozestavěly kužely a vyznačilo parkovací 

stání. Postup na každém vozidle byl následovný: 

I. Instalace měřících zařízení 

II. Statické měření 

III. Jízda vpřed – každý řidič průjezd levou + pravou zatáčkou 

IV. Jízda vzad – každý řidič podélné parkování 

4.5.1 30. 3. 2018  

První den se měřilo se třemi vozidly na místě měření 1, se dvěma vozidly na místě 

měření 2. Místo měření 1 mělo vhodnější podmínky (bez provozu), bohužel jsme pak na pokyn 

správce museli parkoviště opustit. 

Řidiči: Muž S, Muž B, Muž C, Žena A, Žena B 

Vozidla: Toyota Auris, Suzuki SX4, Kia Ceed, Ford Focus, Škoda Fabia 

VBOX 

Kamera 

GARMIN 
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4.5.2 31. 3. 2018 

Druhý den měření se uskutečnil pouze na místě měření 2. Celkově byl průběh  

Řidiči: Muž D, Muž E, Muž F, Žena C, Žena D 

Vozidla: Mazda 5, Fiat Stilo, Mazda 3, Škoda Felicia, Škoda Roomster 

4.6 Statické měření 

Statické měření zahrnuje zjišťování závislosti natočení kol na natočení volantu, když 

vozidlo není v pohybu, a měření průměru otáčení vozidla při maximálním rejdu. 

4.6.1 Závislost natočení kol na natočení volantu 

Při statickém měření je za úkol zjistit závislost natočení kol na natočení volantu.  

Tab. 1 zobrazuje naměřené hodnoty zvlášť u vnitřního a vnějšího kola. Jak je z tabulky zřetelné, 

čím větší je natočení volantu, tím větší je rozdíl ve velikostech úhlů natočení vnitřního a 

vnějšího kola (graf 1). 

Tab. 1 Úhel natočení kol při daném natočení volantu (autor) 

  
Toyota Auris Suzuki SX4 Kia Ceed Ford Focus Škoda Fabie 

Maximální rejd – 

volant 
  530°   522°   520°   530°   530° 

Natočení volantu 

vlevo/vpravo 
vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější 

90° 6° 6° 4° 4° 5° 5° 6° 4° 7° 4° 

180° 11° 11° 10° 9° 11° 11° 10° 10° 12° 9° 

270° 16° 14° 16° 14° 16° 15° 16° 15° 16° 14° 

360° 22° 21° 23° 21° 22° 21° 22° 21° 23° 21° 

maximální rejd 35° 30° 37° 29° 34° 30° 35° 30° 36° 29° 

 

Mazda 5 Fiat Stilo Mazda 3 Škoda Felicie 
Škoda 

Roomster 
Průměr 

  536°   525°   536°   630°   530°   539° 

vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější vnitřní vnější 

5° 5° 5° 4° 4° 4° 5° 3° 6° 5° 5,30° 4,40° 

10° 10° 10° 9° 12° 11° 9° 8° 12° 10° 10,70° 9,80° 

18° 15° 18° 15° 18° 17° 14° 13° 18° 16° 16,60° 14,80° 

24° 21° 24° 20° 23° 21° 19° 16° 25° 21° 22,70° 20,40° 

36° 30° 38° 30° 36° 33° 30° 29° 35° 29° 35,20° 29,90° 
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Graf 1 Průměrné hodnoty natočení kol při natočení volantu (autor) 

 

4.6.2 Průměr otáčení vozidel při maximálním rejdu 

Průměr otáčení vozidla při maximálním rejdu je zjištěn vlastnoručně vyrobeným 

přípravkem pomocí láhve s vodou připevněnou ke karosérii, voda je vyvedena pomocí hadičky 

před přední vnější kolo (obr. 39). Tab. 2 zobrazuje naměřené hodnoty. Dá se považovat, že 

měřením v tomto bodě, je zjištěn největší průměr otáčení vozidla při maximální rejdu. 

Tab. 2 Průměr otáčení vozidel při maximálním rejdu [m] (autor) 

Toyota Suzuki Kia Ford Fabia 
Mazda 

5 
Fiat 

Mazda 

3 
Felicia Roomster Průměr 

11,05 10,85 11,30 11,40 10,50 11,20 10,95 11,10 11,45 11,05 11,09 

 

Obr. 39  Přípravek pro měření průměru otáčení vozidla při maximálním rejdu (autor) 
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4.7 Jízda vpřed 

4.7.1 Popis zvolené dráhy a rychlosti průjezdu dráhou 

Pro měření je zvolena zatáčka, při níž se vozidlo otočí o 180°, s poloměrem 8 m (obr. 

40). Oranžovou barvou jsou zaznačené kužely. Úkolem řidiče je projet zatáčku v obou směrech 

(levá a pravá zatáčka). Z místa startu se řidič s vozidlem rozjede tak, aby v místě prvního kuželu 

dosáhl rychlosti 30 km/h, konstantní rychlost se snaží udržet po celou dobu průjezdu zatáčkou. 

Zelenou barvou je označena počáteční (vp) a koncová rychlost (vk). 

 

Obr. 40 Dráha pro měření zatáčení (autor) 

4.7.2 Měření rychlostí a poloměrů vozidel 

Účelem bylo zjistit průběh rychlosti zatáčkou a skutečné poloměry. Dráha, čas a 

dosažená rychlost se zaznamenávala pomocí akcelerometru VBOX Sport s GPS připojením. 

Data se převedla přes aplikaci Circuit Tools data analysis software. V tomto programu je 

možné zobrazit jak grafy (závislost rychlost – čas, rychlost – dráha), tak i vykreslení dráhy.  

Tab. 3 a tab. 4 zobrazuje naměřené počáteční a koncové rychlosti při průjezdu zatáčkou. 

V tab. 5 jsou spočítané průměrné rychlosti. Největší odchylky od stanovené rychlosti 30 km/h 

jsou min.  vp = 22,4 km/h, vk = 24,6 km/h a max. vp = 36,8 km/h a vk = 36,0 km/h. 
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Tab. 3 Naměřené počáteční a koncové rychlosti 1. den měření (autor) 

30.03.2018 
Toyota 

Auris 
Suzuki SX4 Kia Ceed Ford Focus 

Škoda 

Fabia 
Průměr 

Zatáčka   Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá 

Muž A 
vp 31,1 31,3 36,5 32,0 32,4 32,2 30,8 31,7 36,8 30,6 33,5 31,6 

vk 32,8 24,6 36,0 28,7 35,7 28,8 27,3 26,9 31,6 28,8 32,7 27,6 

Žena A 
vp 29,0 32,6 28,4 31,9 30,9 30,7 33,2 29,9 32,9 30,4 30,9 31,1 

vk 29,4 30,8 31,2 30,4 34,1 32,4 27,0 29,4 31,6 31,1 30,7 30,8 

Muž B 
vp 27,8 32,6 31,4 31,4 32,5 33,6 31,7 34,8 32,8 30,7 31,2 32,6 

vk 30,4 26,6 33,4 33,5 34,5 29,4 26,0 28,5 26,8 31,0 30,2 29,8 

Muž C 
vp 28,5 32,4 34,0 31,9 31,0 31,3 28,8 28,8 33,1 34,4 31,1 31,8 

vk 29,2 31,7 32,0 26,5 33,1 28,0 29,9 27,5 34,1 35,4 31,7 29,8 

Žena B 
vp 29,6 26,9 31,5 28,2 30,8 32,7 30,1 31,4 30,3 28,6 30,5 29,6 

vk 34,3 25,7 32,6 25,0 31,6 29,4 28,2 29,8 31,2 30,3 31,6 28,0 

Průměr 
vp 29,2 31,2 32,4 31,1 31,5 32,1 30,9 31,3 33,2 30,9 31,4 31,3 

vk 31,2 27,9 33,0 28,8 33,8 29,6 27,7 28,4 31,1 31,3 31,4 29,2 

 

Tab. 4 Naměřené počáteční a koncové rychlosti 2. den měření (autor) 

31.03.2018 Mazda 5 Fiat Stilo Mazda 3 
Škoda 

Felicia 

Škoda 

Roomster 
Průměr 

Zatáčka   Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá 

Muž D 
vp 28,8 31,9 28,9 31,4 29,1 28,9 30,5 26,0 31,1 30,5 29,7 29,7 

vk 26,5 26,8 26,1 25,0 26,0 27,2 28,1 28,5 29,6 30,9 27,3 27,7 

Žena C 
vp 30,5 28,0 26,0 28,5 30,0 26,8 27,6 22,4 30,0 31,8 28,8 27,5 

vk 27,0 27,6 26,8 26,5 30,6 29,0 26,9 26,8 32,3 30,9 28,7 28,2 

Muž E 
vp 31,7 32,0 34,1 32,2 31,7 29,6 29,2 28,7 32,1 32,1 31,8 30,9 

vk 31,9 27,7 30,0 31,5 29,7 26,3 29,9 29,5 31,1 34,4 30,5 29,9 

Muž F 
vp 30,3 29,8 30,4 30,1 32,6 30,3 31,8 31,0 33,3 31,1 31,7 30,5 

vk 30,5 30,7 27,2 28,0 25,8 29,1 29,5 33,9 30,7 31,5 28,7 30,6 

Žena D 
vp 27,1 25,2 29,9 26,0 31,7 31,3 29,6 28,1 33,6 33,8 30,4 28,9 

vk 27,6 27,9 30,9 28,3 32,7 31,2 26,0 28,6 28,6 31,8 29,2 29,6 

Průměr 
vp 29,7 29,4 29,9 29,6 31,0 29,4 29,7 27,2 32,0 31,9 30,5 29,5 

vk 28,7 28,1 28,2 27,9 29,0 28,6 28,1 29,5 30,5 31,9 28,9 29,2 

 

Tab. 5 Průměrné hodnoty počáteční a koncové rychlostí z obou dnů měření (autor) 

Celkový 

průměr 

vp 31,0 30,4 

vk 30,1 29,2 
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Měření pomocí zařízení VBOX Sport nedopadlo dle mého očekávání. Naměřené dráhy 

a tím i poloměry jsou nepřesné, kdy docházelo k výpadkům GPS, což se projevilo na některých 

případech rapidním snížením či zvýšením rychlosti (až do nesmyslných hodnot) nebo 

nepřirozeným uhnutím z vykreslené trasy. Nejvíce se to projevilo právě na dráze. Jak je vidět 

v grafu 2, v tomto případě bylo měření celkem úspěšné (průběh rychlosti graf 3, graf 4).  

Další grafy vykreslení dráhy a měřené rychlosti z akcelerometru jsou v Přílohách  

14 – 32. Příloha 2 obsahuje soubory naměřených dat přímo z akcelerometru (viz. Příloha 33). 

Graf 2 VBOX – Toyota Auris – Muž A – pravá zatáčka - vykreslení dráhy [m] (autor) 
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Graf 3 VBOX – Toyota Auris – Muž A – pravá zatáčka – rychlost-dráha [km/h-m](autor) 

 

Graf 4 VBOX – Toyota Auris – Muž A – pravá zatáčka – rychlost-čas [km/h-s] (autor) 

 

Jak lze vidět v další grafech (Příloha 25), hodnoty jsou mimo realitu (dle účasti a 

pozorování měření). Podle mého názoru, tak nejsou použitelná pro další vyhodnocování, 

protože neodpovídají vypozorované skutečnosti a nedají se mezi sebou porovnávat. 

Tab. 6 Naměření hodnoty poloměrů [m] (autor) 

30.3.2018 Toyota Auris Suzuki SX4 Kia Ceed Ford Focus Škoda Fabia 

Zatáčka Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá 

Muž A 5,5 7,0 5,3 7,5 11,3 9,5 11,2 8,2 9,2 8,0 

Žena A 8,0 2,0 8,5 8,5 12,5 10,5 8,0 6,5 11,1 9,3 

Muž B 4,8 2,8 10,3 9,5 13,0 15,0 11,4 7,8 11,3 8,5 

Muž C 2,0 4,6 8,0 8,8 9,0 11,5 11,3 7,9 11,0 9,0 

Žena B 6,3 3,8 8,8 8,3 10,3 13,3 11,3 8,0 11,0 9,5 

           

31.3.2018 Mazda 5 Fiat Stilo Mazda 3 Škoda Felicia 
Škoda 

Roomster 

Zatáčka Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá Levá Pravá 

Muž D 10,0 7,3 10,5 8,0 12,1 9,3 12,0 7,1 9,8 8,3 

Žena C 9,6 7,5 14,0 7,2 10,4 10,5 10,1 7,7 9,0 11,0 

Muž E 11,3 8,2 13,5 8,1 9,5 7,2 9,5 8,9 8,9 8,7 

Muž F 10,0 15,6 x 7,0 10,0 8,8 8,6 7,7 9,1 8,9 

Žena D 7,8 8,7 8,7 9,0 8,5 9,6 11,0 9,5 8,7 10,1 
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Přikládám Tab. 6 s naměřenými hodnotami poloměrů pro posouzení, bohužel se nejedná 

o přesná data. Některé hodnoty jsou méně jak 8 m, což byl stanovený poloměr zatáčky, kterou 

projížděli. 

4.7.3 Měření úhlů natočení a časového průběhu zatáčení vozidel 

Pořízená videa z kamer Garmin se časově synchronizovala v programu VIRB Edit. Tím 

pádem je možné získat poměrně přesnou závislost natočení kol na natočení volantu. V dalším 

programu Avidemux 2.6, který slouží pro úpravu videí a umožňuje libovolné zobrazování 

časových úseků, se získaly jednotlivé hodnoty natočení volantu a natočení kol.  

Pro jízdu vpřed se hodnoty natočení volantu ručně zaznamenávaly po 0,1 s, hodnoty 

natočení kol po 0,2 s od počátku dynamického manévrů najetí do zatáčky, průjezd zatáčkou, po 

dynamický manévr vyjetí ze zatáčky do přímého směru. Veškeré hodnoty natočení kol 

v závislosti na natočení volantu jsou obsaženy v Příloze 1 (excel – listy 180330 Jízda vpřed, 

180331 Jízda vpřed). 

Naměřené hodnoty průjezdu zatáčkou jsem porovnala se statickým měřením a 

zpozorovala jsem v naměřených hodnotách natočení kola v závislosti na natočení volantu 

časovou prodlevu na kolech oproti natočení volantu cca 0,1 – 0,2 s. Dále rychlejší manévry (v 

řádech 100 ms) otočení volantu tam a zpět se na kole nemusí projevit. 

Graf 6 zobrazuje průběh zatáčení celou pravou zatáčkou, vybraná jízda (vozidlo – řidič) 

se shoduje s výběrem v grafech 2, 3, 4. Oranžovou křivkou je zaznačen natočení volantu, 

hodnoty na levé ose. Modrou křivkou je zaznačeno natočení kola, hodnoty na pravé ose, 

v závislosti na čas. Jak je z grafu patrné, výrazný dynamický manévr je spíše při nájezdu do 

zatáčky, kdy je prudší změna úhlu. Dle teorie by měl proběhnout dynamický manévr natočení 

volantu a kol do požadovaného úhlu dle zatáčky, poté konstantní natočení při průjezdu zatáčkou 

(stejný úhel, pouze změna času, projevilo by se vodorovnou úsečkou) a dynamický manévr při 

srovnávání volantu a kol při výjezdu ze zatáčky.  
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Graf 5 Toyota Auris – Muž A – pravá zatáčka (autor) 

 

Konstantní natočení volantu v praxi chybí, nejen u tohoto grafu, ale i u ostatních jízdách 

viz. Příloha 1 (excel). Řidič neustále vyrovnává volant, protože není schopen odhadnout 

správné natočení volantu. 

Křivka kola téměř odpovídá křivce volantu kromě jedné odchylky v čase cca 3,5 s. To 

může být způsobenou např. odskočením kola na nerovné vozovce. 

4.7.4 Dynamické manévry 

Dynamickým manévrem se myslí výraznější změna úhlu natočení volantu/kol za krátký 

čas a jeho průběh. Analýza dynamického manévru nám může pomoci zachytit chování řidiče a 

vozidla při nájezdu a výjezdu ze zatáčky.  

U nájezdu do zatáčky jsou vybrány (ručně) hodnoty od počátku zatáčení (většinou od 

0°) do určité ustálené hodnoty natočení. U výjezdu ze zatáčky jsou vybrány hodnoty od ustálené 

hodnoty natočení do koncové (nulové hodnoty) hodnoty natočení, tzn. do srovnání volantu/kol. 
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Tab. 7 Toyota Auris – Muž A – pravá zatáčka – nájezd a výjezd (autor) 

  
Nájezd do zatáčky Výjezd ze zatáčky 

Čas manévru s 2,80 4,00 

Otočení volantu φ 

 

317° -316° 

Otočení kol φ 

 

17° -20 

Úhlová rychlost volant ω °/s 113° -79° 

Úhlové zrychlení volantu α °/s² -10,71 0,00° 

Úhlová rychlost kol ω °/s 6,07° -5,00° 

Úhlové zrychlení kol α °/s² -1,79° 0,00° 

 

Tab. 7 zobrazuje hodnoty dynamického manévru opět o jízdy Toyota Auris – Muž A – pravá 

zatáčka. Při výjezdu jsou hodnoty záporné. Kratší čas manévru otáčení při nájezdu je kratší než 

při výjezdu, což odpovídá i předchozímu grafu 6. Je celkem individuální, kde začíná a kde končí 

dynamický manévr vzhledem k chybějícímu konstantnímu natočení při průjezdu zatáčkou. 

Otáčení volantu a kol hodnotu otočení od začátku do konce dynamického manévru. Úhlová 

rychlost je spočtená jako průměr z jednotlivých rychlostí po jednom časovém úseku, stejné tak 

úhlové zrychlení. Nulové hodnoty v tabulce nejsou ve skutečnosti rovny nule, pouze jsou tak 

nepatrně malé.  

Celý průběh hodnot je obsažen v Příloze 1 (excel – List Dynamické manévry). 

Grafy 7 a 8 zobrazují dynamický manévr volantu a kola při nájezdu do zatáčky. Grafy 

9 a 10 zobrazují dynamický manévr volantu a kola při výjezdu ze zatáčky. Největší změny se 

promítají na úhlovém zrychlení. Tzn. že kdyby byl manévr dokonale plynulý, úhlová rychlost 

by z nuly prudce vzrostla na konstantní hodnotu a těsně před koncem manévru by opět prudce 

klesla k nule. Úhlové zrychlení by prudce vzrostlo a poté hned kleslo, při konstantní ω by 

zrychlení bylo nulové a ke konci manévru by prudce z nuly kleslo a poté hned vzrostlo do nuly. 
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Graf 6 Toyota Auris – Muž A – pravá – nájezd do zatáčky – volant (autor) 

 

 

Graf 7 Toyota Auris – Muž A – pravá – nájezd do zatáčky – kolo (autor) 
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Graf 8 Toyota Auris – Muž A – pravá – výjezd ze zatáčky – volant (autor) 

 

 

 

Graf 9 Toyota Auris – Muž A – pravá – výjezd ze zatáčky – kolo (autor) 
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výjezd. A tabulka 10 obsahuje průměrné hodnoty nájezdu a výjezd ze zatáčky, tzn. 
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Tab. 8 Dynamické manévry – levá zatáčka – souhrn hodnot (autor) 

   Levá zatáčka 

   Nájezd do zatáčky Výjezd ze zatáčky 

   
Čas 

manévru 

Otočení 

volantu φ 

Otočení 

kol φ 
ω volant ω kolo 

Čas 

manévru 

Otočení 

volantu φ 

Otočení 

kol φ 
ω volant ω kolo 

    s     °/s °/s s     °/s °/s 

Toyota Auris 2,20 405° 29° 184,09° 13,18° 2,60 -391° -27° -150,38° -10,38° 

Suzuki SX4 2,70 314° 22° 116,30° 8,15° 2,60 -311° -23° -119,62° -8,85° 

Kia Ceed 3,80 291° 18° 76,58° 4,74° 2,20 -291° -18° -132,27° -8,18° 

Ford Focus 2,80 295° 20° 105,36° 7,14° 3,00 -287° -23° -95,67° -7,67° 

Škoda Fabia 2,80 330° 21° 117,86° 7,50° 1,60 -289° -17° -180,63° -10,63° 

Mazda 5 3,40 270° 19° 79,41° 5,59° 2,00 -267° -18° -133,50° -9,00° 

Fiat Stilo 3,00 308° 20° 102,67° 6,67° 2,80 -314° -21° -112,14° -7,50° 

Mazda 3 3,00 336° 23° 112,00° 7,67° 1,40 -337° -22° -240,71° -15,71° 

Škoda Felicia 4,20 379° 20° 90,24° 4,76° 1,40 -400° -21° -285,71° -15,00° 

Škoda Roomster   4,60 300° 20° 65,22° 4,35° 2,00 -302° -21° -151,00° -10,50° 

Průměr   3,25 322,80° 21,20° 104,97° 6,97° 2,16 -318,90° -21,10° -160,16° -10,34° 
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Tab. 9 Dynamické manévry – pravá zatáčka – souhrn hodnot (autor) 

   Pravá zatáčka 

   Nájezd do zatáčky Výjezd ze zatáčky 

   
Čas 

manévru 

Otočení 

volantu φ 

Otočení 

kol φ 
ω volant ω kolo 

Čas 

manévru 

Otočení 

volantu φ 

Otočení 

kol φ 
ω volant ω kolo 

    s     °/s °/s s     °/s °/s 

Toyota Auris 2,80 317° 17° 113,21° 6,07° 4,00 -316° -20° -79,00° -5,00° 

Suzuki SX4 4,60 300° 17° 65,22° 3,70° 3,00 -293° -17° -97,67° -5,67° 

Kia Ceed 3,60 290° 17° 80,56° 4,72° 3,00 -290° -16° -96,67° -5,33° 

Ford Focus 2,00 257° 16° 128,50° 8,00° 2,00 -267° -16° -133,50° -8,00° 

Škoda Fabia 2,00 283° 16° 141,50° 8,00° 2,80 -273° -15° -97,50° -5,36° 

Mazda 5 3,20 270° 16° 84,38° 5,00° 2,80 -295° -18° -105,36° -6,43° 

Fiat Stilo 2,40 321° 17° 133,75° 7,08° 2,20 -283° -15° -128,64° -6,82° 

Mazda 3 2,00 276° 17° 138,00° 8,50° 1,80 -291° -18° -161,67° -10,00° 

Škoda Felicia 3,20 286° 13° 89,38° 4,06° 1,40 -299° -14° -213,57° -10,00° 

Škoda Roomster   3,00 236° 14° 78,67° 4,67° 2,80 -261° -15° -93,21° -5,36° 

Průměr   2,88 283,60° 16,00° 105,32° 5,98° 2,58 -286,80° -16,40° -120,68° -6,80° 

 

Tab. 10 Dynamické manévry – průměrné hodnot při nájezdu/výjezdu ze zatáčky (autor) 

Průměrné hodnoty při nájezdu do zatáčky    Průměrné hodnoty při výjezdu ze zatáčky     

Čas manévru t       s 3,07  Čas manévru t       s 2,37 

Otočení volantu φ         303,20°  Otočení volantu φ         -302,85° 

Otočení kol φ         18,60°  Otočení kol φ         -18,75° 

Úhlová rychlost volantu ω       °/s 105,14°  Úhlová rychlost volantu ω       °/s -140,42° 

Úhlová rychlost kol ω       °/s 6,48°  Úhlová rychlost kol ω       °/s -8,57° 
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4.8 Jízda vzad 

Při jízdě vzad se využívalo k měřené pouze kamer. Pro jízdu vzad bylo zvoleno podélné 

parkování (teorie viz. 2.4.2 Podélné parkování). Pokyn pro řidiče byl jednoduchý, rychlost se 

nezohledňovala. 

4.8.1 Popis zvolené dráhy 

Úkolem řidičů je zaparkovat na určeného parkovací místo o rozměrech 5,75 x 2,5 m. 

 

Obr. 41 Dráha pro jízdu vzad – parkování (autor) 

4.8.2 Měření úhlů natočení a časového průběhu zatáčení vozidel 

V grafu 11 vidíme průběh podélné parkování, tedy natočení volantu a kol v závislosti 

na čase. Kladné hodnoty znamenají natočeno volantu a kol vpravo, záporné hodnoty natočení 

vlevo.  

Graf 10 Toyota Auris – Muž A – podélné parkování 
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Křivka natočení kol věrně kopíruje natočení volantu. Až na odchylky v čase cca 4,0 - 8,0 s by 

průběh podélného parkování byl téměř dokonalý. Ideální průběh je tedy, když při natočení 

vpravo i vlevo se hodnoty drží konstantního úhlu. Teoreticky by vozidlo mělo vždy při 

dynamických manévrech stát. 

Ostatní hodnoty z jízdy vzad – podélného parkování jsou obsaženy opět v Příloze 1 (excel – 

listy 180330 Jízda vzad, 180331 jízda vzad).  
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5 APLIKACE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ DO SIMULAČNÍCH PROGRAMŮ 

Výsledkem experimentálního měření je podrobný popis, analýza dějů při zatáčení 

vozidel, natočení volantu a kol. Vybrané jízdy z měření je nasimulováno v programech pro 

analýzu silničních nehod Virtual Crash 4.0 a PC Crash 11.0. Simulace jsou vytvořeny, aby se 

mohly porovnat se skutečnými hodnotami z měření. Výsledek pak může pomoci analytikům 

silničních nehod při simulování nehodového děje, aby co nejvíce odpovídal realitě. 

Při vytváření simulací se nastavovaly pro všechny stejné hodnoty: 

• adheze μ = 0,85, 

• ESP rozlišení 0,5 rad/s, účinnost ESP 30 %, 

• lineární model pneumatik, 

• maximální úhel směrové úchylky 7°, 

• dráha. 

Individuálně se pak nastavily jednotlivé parametry vozidla, které se musely shodovat 

jak pro simulaci ve Virtual Crash, tak pro PC Crash: 

• model vozidla, 

• rozměry a hmotnost, 

• podélná poloha těžiště od přední nápravy, 

• model pneumatik, 

• ABS, ESP, pokud má 

• rychlost, zrychlení, řízení (úhel natočení). 

5.1 Virtual Crash 

V programu Virtual Crash bylo vytvořeno celkem 10 simulací s každým vozidlem 

z měření. Nejprve bylo potřeba vytvořit dráhu pomocí kružnice s poloměrem 8 m a dvou 

přímek, které se položily navzájem rovnoběžně jako tečny kružnice. Tak vznikl jednoduchý 

oblouk (zatáčka), který byl shodný při experimentálním měření. Poté se vybral daný model 

vozidla a nastavily se jeho parametry. Na obr. 42 vidíme umístění, kde se nastavuje adheze a 

ESP. Na pravé straně je čitelný výběr zaškrtnutí, zda vozidlo systémy ABS, nebo ESP 

disponuje. 
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Obr. 42 Nastavení adheze a ESP (autor) 

 

Obr. 43 Nastavení lineárního modelu pneumatik (autor) 
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Obr. 43 zobrazuje umístění pro nastavení jak rozměrů jednotlivých náprav vozidla, typu 

pneumatiky, tak i lineárního modelu pneumatik a nastavení úhlu maximálního úhlu směrové 

úchylky (obr. 44). 

 

Obr. 44 Nastavení max. úhlu směrové úchylky (autor) 

Simulace vychází z kapitoly 4.7.2 Měření rychlostí a poloměrů vozidel. Jak už je 

zmíněno výše, poloměry se nepodařilo dostatečně změřit, proto se zohledňují pouze rychlosti 

(počáteční a koncová). Zrychlení a řízení se zjišťuje při simulaci. 

Přiložená vytvořená simulace (obr. 45) se opět týká jízdy Toyota Auris – Muž A – pravá 

zatáčka. Každý protokol ze simulace obsahuje 3 polohy vozidla s rychlostí, časem a dráhou, 

přičemž bod nájezdu do zatáčky znamená t = 0, s = 0. První polohou je nájezd do zatáčky a 

začátek zatáčení, druhá poloha je při průjezdu zatáčkou, třetí polohu ladíme tak, aby při výjezdu 

vozidlo dosahovalo požadované rychlosti. 

Kromě jedné simulace (Suzuki SX4) stačili na průjezd zatáčkou čtyři sekvence. První 

sekvence – zrychlení na požadovanou rychlost nájezdu do zatáčky, druhá sekvence – nastavení 

úhlu řízení a zrychlení. Pokud bychom zrychlení nenastavili, vozidlo by průjezdem zatáčkou 

ztratilo rychlost. Třetí sekvence na výjezdu ze zatáčky začne vozidla srovnávat, aby ze zatáčky 

vyjelo v přímém směru. Čtvrtá sekvence má za úkol vozidlo zastavit.
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Obr. 45 Virtual Crash – Toyota Auris – Muž A – pravá zatáčka (autor) 
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Tab. 11  Virtual Crash – Hodnoty ze simulací průjezdu pravou zatáčkou (autor) 

    

Toyota 

Auris 

Suzuki 

SX4 
Kia Ceed 

Ford 

Focus 

Škoda 

Fabia 
Mazda 5 Fiat Stilo Mazda 3 

Škoda 

Felicia 

Škoda 

Roomster 

Řidič   Muž A Žena A Muž C Žena A Muž A Muž D Muž F Muž E Žena D Žena C 

Počáteční rychlost (vp) km/h 31,30 31,90 31,30 29,90 30,60 31,90 30,10 29,60 28,10 31,80 

Zrychlení m/s² 0,23 1,31 0,50 0,54 0,38 0,54 0,38 0,22 0,54 0,68 

Řízení   14,70° 14,50° 15,50° 15,50° 14,50° 13,50° 15,30° 15,50° 14,50° 15,50° 

Mezirychlost km/h 27,30 29,10 29,28 29,80 29,10 28,70 28,80 27,50 28,60 31,40 

Zrychlení m/s² 0,23 1,36 0,50 0,54 0,38 0,54 0,38 0,22 0,54 0,68 

Řízení   14,70° 10,50° 15,50° 15,80° 14,50° 13,50° 15,30° 15,50° 14,50° 15,50° 

Koncová rychlost (vk) km/h 24,60 30,40 28,00 29,40 31,10 26,80 28,00 26,30 28,60 30,90 

Doba zatáčení S 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Doba projetí zatáčky S 3,96 3,62 3,64 3,78 3,80 3,89 3,76 3,93 3,78 3,55 

Dráha zatáčení M 30,62 30,65 29,97 31,38 31,10 31,66 30,43 30,42 30,01 31,23 

Úhel směrové úchylky   7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 7,00° 

Adheze   0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

 

 

Ostatní  protokoly ze simulací ve Virtual Crash jsou obsaženy v Přílohách 3 – 11.



69 

V programu Virtual Crash se úhel řízení nastavovala jako průměrná hodnota natočení 

řízených kol, natočení volantu zde nastavit nelze. 

Tabulka 11 shrnuje parametry ze všech deseti simulací, doba zatáčení byla již 

přednastavená na 0,5 s. Běžně se tato hodnota v simulacích využívá. Z kapitoly 5.8.5 

Dynamické manévry jsme zjistili čas manévru u Toyota v pravé zatáčce při nájezdu 2,8 s, při 

výjezdu dokonce 4,0 s. Dále z vybraných hodnot známe průměrný čas zatáčení při nájezdu do 

pravé zatáčky 2,58 s, při výjezdu 2,88. Tyto hodnoty s přednastavenými 0,5 s vůbec 

nekorespondují. Faktem ale je, že skutečný dosažený úhel otočení je u Toyoty na kolech při 

nájezdu 17°, při výjezdu 20°, v pravé zatáčce se jedná o vnější kolo, tzn. že průměr otočení 

obou kol by byl ještě vyšší. V simulaci je použita hodnota 14,7°. I tyto hodnoty se od sebe 

výrazně liší. Při simulování se nezohledňuje to, že člověk obecně nezatáčí takto rovnoměrně. 

5.2 PC Crash 

V PC Crash byly vytvořeny celkem tři simulace pro porovnání s programem Virtual 

Crash, konkrétně jízdy Toyota – Muž A – pravá zatáčka (Obr. 49), Kia – Muž C – pravá zatáčka 

(Příloha 12) a Ford – Žena A – pravá zatáčka (Příloha 13). Aby se vůbec simulace mohly 

porovnávat, musí se nastavit stejné vstupní hodnoty. Při simulování v programu PC Crash se 

nastavují požadované parametry celkem podobně.  

 

Obr. 46  Nastavení adheze (autor) 
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Nejprve se nastavila v tomto případě hodnota součinitele tření na 0,85 (obr.46). Pak 

ESP, opět pokud ji mělo vozidlo ve výbavě (obr.47).  

 

Obr. 47 Nastavení ESP (autor) 

 

Obr. 48 Nastavení lineárního modelu pneumatik a úhlu směrové úchylky (autor) 

A s nastavením lineárního modelu pneumatik se také přepsal maximální úhel směrové 

úchylky na 7°. Současně se opět nastaví parametry vybraného vozidla. 
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Dráha se vytvořila pomocí vybraného oblouku vozovky, u kterého pak lze jen změnit 

poloměr na 8 m (ke středové čáře vozovky) a jeho délka, v tomto případě 25 m. Vozidlo pak 

při simulaci jezdi vnějším pruhem. Nastavení sekvencí průjezdu zatáčkou probíhal podobně 

jako ve Virtual Crash. Po převzetí ujeté dráhy při rozjezdu a zrychlení se hodnoty musely i tak 

upravit, aby bylo dosaženo téměř stejné nájezdové rychlosti vozidla. 

Pro rovnání byl vytvořen protokol simulace opět u jízdy Toyota – Muž A – pravá (obr. 

49). Zde vidíme všechny polohy vozidla při průjezdu zatáčkou, protože jsem pro mě bylo 

obtížné zobrazit jen ty požadované. 

V PC Crash lze průjezd vozidla zatáčkou více způsoby. Můžeme zadat přímo průměr 

dráhy, po které se má vozidlo pohybovat. Nebo můžeme zvolit úhel natočení volantu. A 

nakonec natočení kol. Při přepsání některé hodnoty lze zřetelně vidět změnu ostatních hodnot. 

Tabulka 12 zobrazuje hodnoty jednotlivých parametrů u každé simulace, jak natočení 

volantu a kol, tak i průměr zatáčky. U jízd Kia Ceed a Ford Focus se mi podařilo dosáhnout 

shodnějších hodnot jako ve Virtual Crash. 

Především u simulace vozidla Ford Focus jsou hodnoty velmi podobné skutečnosti. 

V simulaci je úhel natočení kola 223,5°, ve skutečnosti 257° při nájezdu do zatáčky, 267° při 

výjezdu. Úhel natočení vnějšího kola v simulaci je 14,9°, ve skutečnosti 16°. A skutečný čas 

zatáčení (čas manévru) je 2,0 s. I když jsou hodnoty mnohem podobnější než u simulace ve 

Virtual Crash, je skutečný čas manévru čtyřnásobný. 

Tab. 12 PC Crash – Hodnoty ze simulací průjezdu pravou zatáčkou 

    

Toyota 

Auris 
Kia Ceed 

Ford 

Focus 

Řidič   Muž A Muž C Žena A 

Počáteční rychlost (vp)   31,25 31,30 29,90 

Zrychlení m/s² 0,00 0,40 1,84 

Mezirychlost km/h 27,37 29,30 29,72 

Zrychlení m/s² 0,00 0,40 1,84 

Koncová rychlost (vk) km/h 24,68 27,98 29,40 

Doba zatáčení s 0,50 0,50 0,50 

Doba projetí zatáčky s 4,11 4,10 3,63 

Dráha zatáčení m 31,52 29,97 30,18 

Úhel směrové úchylky   7,00 7,00 7,00 

Adheze   0,85 0,85 0,85 

Průměr zatáčky m 21,49 20,50 20,53 

Volant   210,00° 224,70° 223,50° 

Kolo levé   14,00° 14,98° 14,90° 

Kolo pravé   16,28° 17,63° 17,50° 
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Obr. 49 PC Crash – Toyota – Muž A – pravá zatáčka (autor) 
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6 APLIKOVATELNOST VÝSLEDKŮ 

Při analýze silničních nehod je určitě důležité zohlednit časovou prodlevu natočené kol 

oproti natočení volantu, který vzniká při zatáčení během jízdy. Časová prodleva je viditelná, 

když porovnáme hodnoty natočení kol při daném natočení volantu u statického měření 

s hodnotami z dynamického měření, tedy z průjezdu zatáčkou.  

V práci je podrobně popsán průjezd zatáčkou, s tím související natočení kol v závislosti 

na natočení volantu. Průjezd zatáčkou, ale není plynulý. Řidiči neprojíždí zatáčku dle teorie, 

kdy při nájezdu do zatáčky by řidič měl natočit volant a kolo do správného úhlu natočení 

vzhledem k poloměru zatáčky, poté držet konstantní úhel natočení po dobu průjezdu zatáčkou, 

a nakonec při výjezdu ze zatáčky srovnat volant a kola do roviny. Naopak řidiči neustále 

manévrují, utahují natočení, srovnávají atd. Tyto manévry prováděné na volantu se ale naštěstí 

neprojevují příliš silně na kolech.  

Tím, že řidiči neprojíždí zatáčku plynulým způsobem, kdy při neodhadnutí poloměru  

musí řidiči v zatáčce dotahovat, se mohou sepnout stabilizačníc systémy, které udržují vozidlo 

ovladatelné. Kvůli tomuto stylu řízení se tak prodlužuje i dynamický manévr (čas zatáčení) při 

nájezdu a výjezdu ze zatáčky. 

Tím navazuji na simulační programy, kde se často využívá času zatáčení 0,5 s, případně 

až 1 s. Ale po provedeném měření jsem toho názoru, že 0,5 s stačilo pro prudší manévry či 

menší poloměry zatáčky. Řidiči, kteří se experimentálního měření účastnili, ve většině 

případech nezatáčí rovnoměrně, zatáčku, která je takto zaoblená a chybí ji přechodnice, projíždí 

stylem pomalého náběhu zatáčení, dokud se nedostanou do vrcholu zatáčky (apexu), pak prudce 

natočí volant do takového úhlu, který by odpovídal zatáčce o menším poloměru. 

Programy pro analýzu silničních nehod dokáží využívat stabilizačních systémů jako je 

ESP. Při vytváření simulací jsem zpozorovala, že je to poměrně významný rozdíl, když je ESP 

přítomno. Při simulaci v zatáčce o poloměru 8 m (reálny průjezd cca o 1 m větší) a při rychlosti 

cca 30 km/h docházelo k sepnutí systému ESP, což platilo jako pro program Virtual Crash, tak 

pro PC Crash. V případě, že vozidlo bylo vybaveno systémem ESP, musela jsem zvýšit hodnotu 

zrychlení při průjezdu zatáčkou, aby vozidlo dosáhlo při výjezdu požadované rychlosti. Systém 

ESP totiž přibrzďuje jednotlivá kola, čímž koriguje směr vozidla a udržuje jeho stabilitu. 
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Samozřejmostí je vliv součinitele adheze, pokud by byla nižší přilnavost pneumatik k 

vozovce, nebylo by vozidlo přesně vedeno po požadované dráze, tzn. kola by se lehce smýkaly 

a vozidlo by opisovalo oblouk o větším poloměru. 

Po uspokojení všech požadavků se musím zmínit k návrhu směrových oblouků. Dle 

měřených subjektů, řidič nezvládá dobře nájezd do zatáčky, pokud před zatáčkou není plynulý 

náběh, tzv. přechodnice. Tzn. je důležité, aby mezi vozovkou v přímém směru a mezi 

zatáčkou/obloukem byl vložen úsek na srovnání tohoto rozdílu. Tato podmínka se při 

navrhování zatáček, až na okružní křižovatky, dodržuje. 

  



75 

ZÁVĚR 

Zaměření této diplomové práce jsem si vybrala z důvodu jeho rozmanitosti a zásahu jak 

do technických vlastností vozidla, tak do lidského aspektu. Díky tomu, ale bylo složitější zajistit 

experimentální měření, kde se kladl důraz na větší množství vozidel i řidičů. Celkově bylo 

experimentální měření celkem náročné jak na čas, tak i na zdroje (řidiči, vozidla).  

Nalézt vhodné místo pro provedení experimentálního měření bez finančního obnosu 

také nebylo snadné. Po snaze domluvit tři různé plochy, měření nakonec proběhlo nejprve na 

parkovací ploše firemního areálu, odkud nás vykázaly, poté na volné ploše u hotelu 

Bobycentrum. 

Měření pomocí kamer je přesné, ale opět náročné na množství dat ke zpracování. Ale 

jinou alternativu zařízení, které by bylo schopné zaznamenat jednodušeji úhel, jsem nenalezla. 

Kamery Garmin se velmi rychle vybíjeli, proto bylo nutné je vždy, při odinstalování zařízení 

na vozidle a při instalování zařízení na vozidlo další, nechat nabíjet.  

Měření poloměrů nebylo z mého pohledu vyhovující, kvůli zvolené metodě měření, kdy 

signál GPS v akcelerometru občas vypadával, tím pádem některá naměřená data by se nedala 

zohlednit ani při vytváření simulací. Při dalším takovém měření bych zvolila jiný způsob, a to 

nejspíš jednoduché vyznačení stop kol při průjezdu zatáčkou, pomocí vody, barvy apod. Tato 

metoda by byla sice náročnější na vytvoření záznamu dráhy (fotografie z dronu, přímé 

odměření pomocí kolečka), ale určitě by byla přesnější. 

Celkové zpracování naměřených dat trvalo několik desítek hodin. Hlavním nástrojem 

pro analýzu dat byl excel, také programy na úpravu videí a Circuit Tools pro zobrazení dat 

z akcelerometru. Mezi hlavní výstupy této práce je právě excelový soubor, který obsahuje data 

ze statického měření, z dynamického měření – jízda vpřed a vzad, dynamické manévry, data 

z akcelerometru a ze simulačních programů a údaje o vozidlech. 

Po analýze naměřených dat následovala aplikace průjezdu zatáčkou do simulačních 

programů pro analýzu silničních nehod. Stěžejním programem pro vytvoření deseti simulací 

byl Virtual Crash, který se na Ústavu soudního inženýrství využívá nejvíce. V PC Crash byly 

vytvořeny tři simulace pro srovnání. Z mého pohledu je Virtual Crash uživatelsky příjemný a 

celkem intuitivní program pro simulování pohybu vozidla. Práce v něm pro mě byla snadná a 

rychlá. Program PC Crash mi nevyhovoval, v nové verzi 11.0 jsem se dlouho orientovala, 

program je z mého pohledu nestabilní a nepřehledný. Co se ale týče simulace zatáčky, lze v PC 

Crash vícero nastavení úhlu a poloměru.  
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t   [s]  čas  
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